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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
             тел. 884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 318 
 
19.05.2016 г. 
 

ДО 
 

Г-н (г-жа) ................................................. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

П О К А Н А 
 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на 

единадесетото заседание, което ще се проведе от 13.00 часа на 27.05.2016 година (петък), 
в конферентната зала на „Парк хотел Кайлъка”, град Плевен, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 243/06.04.2016 г., относно: 
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и 
дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, 
област Русе.  

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 271/27.04.2016 г., относно: 

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община 
Две могили за 2015 г.  

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Георги Малев с вх. № 277/04.05.2016 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
01.03.2015 г. до 30.04.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 279/05.05.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/05.05.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                  Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 282/09.05.2016 г., относно: 

Отчет за състоянието на гробищните паркове на територията на Община Две могили, 
съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на гробищните 
паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 283/09.05.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по проект „Преработка на биоразградими отпадъци 
и зелена маса в Община Две могили за производство на компост”. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/11.05.2016 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/11.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/11.05.2016 г., относно: 

Подкрепя инициативата на църквите „Въведение Богородично” – село Каран Върбовка и 
„Свети Иван Рилски” с. Острица да кандидатстват  по ПРСР. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 289/13.05.2016 г., относно: 

Продажба на дворно място в село Острица, област Русе. 
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/13.05.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на село Баниска, 
Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/16.05.2016 г., относно: 

Приемане на първи Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 06.11.2015 г. до 
01.05.2016 г. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 301/17.05.2016 г., относно: 

Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 
финансов отчет за 2015 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и 
отчет за собствения капитал). 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/17.05.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в град Две могили, област Русе. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/17.05.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в землището на село 
Баниска, Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 304/17.05.2016 г., относно: 

Допълнение на Приложение 6 по т. 7 от Решение № 74 прието с Протокол № 6/29.01.2016 г. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/18.05.2016 г., относно: 

Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2016-2017 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

Докладва: Светлозар Донев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/18.05.2016 г., относно: 

Удължаване на срока за закриване на Филиал „Снежанка” – село Батишница, Община Две 
могили, при Целодневна детска градина „Първи юни” – село Баниска, Община Две могили 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/18.05.2016 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне на моторно превозно средство на Центъра за обществена 
подкрепа град Две могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/18.05.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 197 по Протокол № 10/22.04.2016 г., относно отдаване под наем 
на част от имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Айдън Карамехмедов– член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/18.05.2016 г., относно: 

Обособяване на два самостоятелни имота от имот с идентификатор 20184.1.731. 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/18.05.2016 г., относно: 

Определяне на представител в Общото събрание на ВиК – ООД град Русе. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/18.05.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 192, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 10/22.04.2016 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/18.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 313/18.05.2016 г., относно: 

Кандидатстване с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за 
социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в град Две могили по ПРСР 2014-2020 г. 
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Докладва: Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/18.05.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/18.05.2016 г., относно: 

Изменение на т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 87 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на 
Общински съвет Две могили. 

Докладва: Румен Маркова – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

29. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 296/16.05.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

30. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 297/16.04.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Насандарий Аюшеевна Витанова, живееща 
в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 25. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

31. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 298/16.05.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сетвийе Юсеин Имамова, Кмет на Кметство 
село Помен. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

32. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 299/16.05.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Райме Хаккъева Назиф, живееща в село 
Батишница, на улица „Дунав” № 15. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

33. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Две 

могили и са на Ваше разположение от 17.05.2016 г. 

 

Уведомявам ви, че на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА сте длъжен да 

участвате в заседанията на Общинския съвет. Освобождаването ви от работа е уредено 

в чл. 34, ал. 3 от ЗМСМА. 

     
  

         
  Председател на Общински съвет – Две могили: 

 
    

     ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


